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چکیذه
 دس حالت اٍل سِ هَجبش دس یه ساستا.دس ایي همالِ جفت ضذگی بیي سِ هَجبش پالسوای سطحی باس گزاسی ضذُ با دیالىتشیه دس دٍ حالت بشسسی هیضَد
 دس حالت دٍم دٍ هَجبش وٌاسی یه.) لشاس گشفتِ اًذ ٍ با تحشیه هَجبش ٍسطی اًتمال اًشطی اص ایي هَجبش بِ دٍ هَجبش وٌاسی دس طَل اًتطاس بشسسی هیضَدy(اهتذاد
ٍ ضبیِ ساصیّا ًطاى هیدّذ وِ اگش ایي فاصلِی طَلی لابل هالحظِ باضذ دیگش اًتمال اًشطی اص هَجبش ٍسطی بِ د.فاصلِی طَلی ًسبت بِ ٍسطی پیذا هیوٌٌذ
 دس ایي ضشایط چٌاًچِ ًاًَرسُی فلضی (طال) با ضؼاع هٌاسب بِ صَست هتماسى دس فاصلِی طَلی بیي هَجبشّا بشسٍی الیِ طال یا بذٍى.هَجبش وٌاسی سخ ًویدّذ
. خَاّذ تَاًست دٍباسُ جفت ضذگی اًشطی بیي ایي هَجبشّا سا ایجاد وٌذ،ایي الیِ لشاس گیشد
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Abstract
In this paper the coupling between three dielectric louded surface plasma waveguides in two cases are
investigated. In the first case, the three waveguides are stand along each other (along y) and by exciting the
middle one the energy transfer from this to other waveguides is investigated along the propagation direction. In
the second case, the input face of the two sided waveguides (have lateral shift with respect to middle one) have a
longitudinal distance from the output face of the middle one. The results obtain from the simulations show that if
the distance is considerable no energy is transferred from the middle waveguide to sided waveguides. under this
circumstances, when one metal nano particle with proper radius lays symmetrically in the longitudinal distance
between these waveguides, the particle is over the thin gold layer or the substrate (without gold layer), the
energy coupling between excited waveguide and the sided waveguids, which are located far from that, will be
take placed again.
PACS No.metal nano particle, waveguides

 پالسوَى پالسیتَى سطحی یه هَج الىتشٍهغٌاطیسی.[1] هیسًٍذ

مقذمه

 وِ بِ طَس هٌسجن با ًَساًات الىتشٍىّای فلض جفت،هیباضذ

( بشای هحذٍدساصیSPPs) 1پالسوَى پالسیتَىّای سطحی

-[ ٍ دس یه هذل هَجی دس اهتذاد هشص هطتشن فلض2] ضذُ است
 هفیذ بَدى هَجبشّای پالسوَى.[3] دی الىتشیه اًتطاس هییابذ

ٍّذایت سیگٌال ّای اپتیىی دس همیاس صیش ابؼاد طَل هَج بِ واس
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1

با ضشیب ضىست  n4=1/6وِ دس ساستای ً Xاهحذٍد ٍ دس

دس همایسِ با دیگش هَجبشّای  SPPایي ّست وِ ایي هَجبش دی

ساستایً Zین ًاهحذٍد هیباضذ .یه الیِی طال با ضشیب ضىست

الىتشیه بِ آساًی هی تَاًذ خَاظ اپتیىی آى ًسبت بِ گشها ٍ

 n3=0/55+i11/5باضخاهت  100nmوِ دس ساستای ً Xاهحذٍد

اختالف پتاًسیل حساس باضذ ] .[4دس ایي همالِ ،جفت ضذگی ٍ

هیباضذ ،بش سٍی آى ًطاًذُ هیضَد .بشسٍی الیِی طال سِ هَجبش

اًتمال اًشطی اص یه هَجبش بِ دٍ هَجبش دیگش وِ اًتْا ٍ ابتذای آى-

با هحیط پلیوش با ضشیب ضىست ٍ n2= 1/535لی سطح همطغ

ّا با فاصلِ اص ّن لشاس داسًذ ٍ ایي فاصلِ هیتَاًذ با دیالىتشیه

هشبی وِ اطشاف آًشا َّا احاطِ وشدُ لشاس هیگیشد .دس ایي ساختاس

یا طال ٍ ًاًَرسُی فلضی (طال) پَضیذُ ضذُ باضذ .با استفادُ اص

ساستای اًتطاس اهَاج  SPPدس ساستای هحَس  yاتفاق هیافتذ .دس

سٍش الواى هحذٍد (ً ٍ )FEMشم افضاس واهسَل 4/3بِ بشسسی ٍ

ایي همالِ هذ پایِ ی  TM0دس ًظش گشفتِ ضذُ است .هٌظَس اص هذ

ضبیِ ساصی سِ بؼذی پشداختِاین .ابتذا جفت ضذگی ضاس اًشطی

 ،TMدس ایي ساختاس ٍجَد هَلفِی  Xهیذاى هغٌاطیسی ٍ هَلفِی

بیي سِ هَجبش دس ًظش گشفتِ ضذُ است ،وِ دس ایي حالت سِ

 z ٍ yهیذاى الىتشیىی هذ  SPPاستّ .وچٌیي ٍجَد پلیوش باػث

هَجبش دس یه اهتذاد ٍ بِ فاصلِی  100nmاص یىذیگش لشاس داسًذ

تمَیت اهَاج پالسوای سطحی بشسٍی الیِی طال ٍ هحذٍدساصی

ٍ اًتمال اًشطی بیي سِ هَجبش بِ خَبی هطاّذُ هیضَد .سپس دٍ

بْتش هذ هَجبش دس دٍ بؼذ  z ٍ xهیضَد.

پالسیتَى سطحی باسگزاسی ضذُ با دی الىتشیه ()DLSPPWs

هَجبش وٌاسی هَجبش ٍسطی سا بِ اًذاصُی  10000nmدس ساستای
 yبِ جلَ هیبشین بطَسیىِ هَجبش ٍسطی دس ساستای  yاص  0تا
 ٍ 20000nmدٍ هَجبش وٌاسی اص  10000تا  40000nmهیباضٌذ،
وِ دس ایي حالت دس طَلّای بیطتش اص  20000nmهطاّذُ هیضَد
وِ ضاس اًشطی اص هَجبش ٍسطی بِ دٍ هَجبش وٌاسی هٌتمل هیضَد
وِ ّواى تمسین اًشطی اص هَجبش ٍسطی بِ دٍ هَجبش وٌاسی هی-
باضذ .ایي واس دس طَل هَج  1/55µmاًجام ضذُ ٍ ًتایج ًطاى هی-
دّذ وِ طَل هَج  1/55 µmبْتشیي ػولىشد سا داسدّ .وچٌیي
ضخاهت ٍ ػشض  600nmبشای پل دیالىتشیه 2سٍی فلض بْتشیي
ػولىشد سا ًطاى هیدّذ .دس اداهِ دٍ هَجبش وٌاسی سا دس ساستای
اًتطاس با فاصلِ اص هَجبش ٍسطی لشاس هیدّین ٍ هطاّذُ هیوٌین
وِ ایي فاصلِ با الیِ طال ٍ چِ با دیالىتشیه بستش پَضیذُ ضذُ
باضذ ،دس فاصلِّای طَلی وِ ضاس اًشطی اص هَجبش ٍسطی بِ دٍ
هَجبش وٌاسی بِ خَبی هٌتمل ًویضَد (دس فاصلِ بضسي بیي اًتْای
هَجبش ٍسطی تا ابتذای دٍ هَجبش وٌاسی) ٍجَد یه ًاًَ رسُ
فلضی باػث هیضَد ،وِ ایي اًتمال اًشطی بِ خَبی اًجام ضسَد.

شبیه ساصی انتشاس موج دس این موجبشها
دس ابتذا سِ هَجبش پلیوش سا دس یه اهتذاد ٍ باا ػاشض ٍ ضاخاهت
 600nmبِ هَاصات ّن بشسٍی طال ضبیِ ساصی هیوٌین .با تٌظاین
فاصلِی ػشضی بیي هَجبشّا بِ هَجبش ٍسطی ًَس هیتاباًین ،های-
تَاًین جفت ضذگی ایي هَجبشّا سا هَسد بشسسی لشاس دّاین .اگاش
فاصلِی ػشضی بیي هَجبشّا  ٍ 100nmطَل هاَج ًاَس فاشٍدی
1/55µmباضذ ،هطاّذُ هیوٌین واِ ضااس اًاشطی دس  100nmاٍل
طَل هَجبشّا دس هَجبش ٍسطی هیباضذ سپس هطاّذُ هیضَد دس
 1800nmضاس اًشطی واهال بِ دٍ هَجبش وٌاسی هٌتمل هایضاَد ٍ
دس  4000nmضاس اًشطی دٍباسُ بِ طاَس واهال دس هاَجبش ٍساطی

معرفی ساختار

لشاس هیگیشد ،ضىلّای ( )4( ٍ )3( ،)2سا باّن همایسِ وٌیذ.

ساختاس بشسسی ضذُ دس ایي همالِ ضاهل یه بستش دیالىتشیه با

1
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ضىل :2تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yدس طَل  100nmبشای سِ هَجبش با
ػشض ٍ ضخاهت  ٍ 600nmفاصلِی بیي دٍ هَجبش ٍ100nmطَل هَج ًَس
فشٍدی  1/55 µmاست.

ضىل :6تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yدس طَل  12000nmبشای سِ هَجبش با
هطخصات ضىل (.)5
ضىل :3تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yدس طَل  1800nmبشای سِ هَجبش با
هطخصات ضىل( .)2ضاس اًشطی دس ایي طَل اًتطاس بِ دٍ هَجبش وٌاسی هٌتمل
ضذُ است.

ضىل :7تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yدس طَل  20500nmبشای سِ هَجبش با
هطخصات ضىل (.)5
ضىل :4تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yدس طَل  4000nmبشای سِ هَجبش با

اگش دس ساستای اًتطاس بیي دٍ هَجبش وٌاسی ٍ هَجبش ٍسطی فاصلِ

هطخصات ضىل( .)2ضاس اًشطی دس ایي طَل اًتطاس واهال بِ هَجبش ٍسطی

باضذ ٍ سطح صیشیي ایي فاصلِ اص جٌس طال باضذ ،هطاّذُ هیضَد

هٌتمل ضذُ است.

تا فاصلِّای طَلی صیاد بیي آًْا ضاس اًشطی اص هَجبش ٍسطی بِ دٍ

اگش دٍ هَجبش وٌاسی هَجبش سا بِ اًذاصُی  10000nmدس ساستای

هَجبش وٌاسی بِ ایي دلیل وِ سطح صیشیي اص فلض هیباضذ هٌتمل

اًتطاس ( )yبِ جلَ ببشین بِطَسی وِ هَجبش ٍسطی دس ساستای  yاص

هیضَد ،تا ایي وِ هطابك ضىلّای ( )9( ٍ )8اگش فاصلِی طَلی

 0تا  ٍ 20000nmدٍ هَجبش وٌاسی اص  10000تا  40000nmلشاس

بیي هَجبش ٍسطی ٍ دٍ هَجبش وٌاسی  9500nmضَد دیگش اًتمال

داضتِ باضٌذ ،دس ایي حالت هطاّذُ هیوٌین وِ دس فاصلِی بیي

اًشطی اص هَجبش ٍسطی بِ هَجبشّای وٌاسی صَست ًویگیشد .دس

 0تا  10000nmضاس اًشطی دس هَجبش ٍسطی ٍ دس فاصلِی بیي

ایي ضشایط اگش دس ساستای اًتطاس ،بیي هَجبش ٍسطی ٍ دٍ هَجبش

 10000تا  20000nmضاس اًشطی بیي سِ هَجبش تمسین هیضَد ٍ

وٌاسی هطابك ضىل ( )10یه ًاًَ رسُی فلضی (طال) بِ ضؼاع

دس فاصلِّای بیطتش اص  20000nmتمسین اًشطی اًتطاسی هطاّذُ

 100nmبشسٍی الیِی طال لشاس دّین ،هطاّذُ هیوٌین وِ ضاس

هیضَد یؼٌی ضاس اًشطی اص هَجبش ٍسطی بِ دٍ هَجبش وٌاسی

اًشطی اص هَجبش ٍسطی بِ دٍ هَجبش وٌاسی هٌتمل هیضَد.

هٌتمل هیضَد ٍ تَسط ایي دٍ هَجبش ،اًشطی حول هیضَد .ایي
هطلب دس ضىلّای (ً )7( ٍ )6( ،)5طاى دادُ ضذُ است.

ضىل :8تَصیغ اًشطی دس ساستای  yدس طَل  5000nmبشای سِ هَجبش با ػشض
ٍ ضخاهت  600nmوِ هَجبش ٍسطی اص  0تا  ٍ 5500nmدٍ هَجبش وٌاسی اص
ضىل :5تَصیغ اًشطی دس ساستای  yدس طَل  9000nmبشای سِ هَجبش با ػشض
ٍ ضخاهت  600nmوِ هَجبش ٍسطی اص  0تا  ٍ 20000nmدٍ هَجبش وٌاسی اص

 10000تا  40000nmهیباضذ ٍ طَل هَج ًَس فشٍدی  1/55µmاست.
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ضىل :9تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yدس طَل  16000nmبشای سِ هَجبش با

ضىل :11تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yدس طَل  6000nmبشای سِ هَجبش با

هطخصات ضىل (.)8

ػشض ٍ ضخاهت  600nmوِ هَجبش ٍسطی اص  0تا  ٍ 700nmدٍ هَجبش
وٌاسی اص  3700تا  40000nmهیباضذ ٍ ّوچٌیي فاصلِی بیي هَجبش ٍسطی ٍ
دٍ هَجبش وٌاسی اص جٌس دیالىتشیه هیباضذ ٍ طَل هَج ًَس

فشٍدی  1/55µmاست.

ضىل :10تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yدس طَل  16000nmبشای سِ هَجبش
با هطخصات ضىل ( )8فمط با ایي تفاٍت وِ دس ساستای اًتطاس بیي هَجبش
ٍسطی ٍ دٍ هَجبش وٌاسی یه ًاًَ رسُ طال لشاس گشفتِ است.

حال گش دس ساستای اًتطاس بیي دٍ هَجبش وٌاسی ٍ هَجبش ٍسطی

ضىل :12تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yدس طَل  6000nmبشای سِ هَجبش با

الیِی طال ًباضذ ٍ سطح صیشیي ایي فاصلِ اص جٌس دیالىتشیه

هطخصات ضىل ( )11فمط با ایي تفاٍت وِ دس ساستای اًتطاس بیي هَجبش

بستش باضذ ،هطاّذُ هیضَد دس فاصلِّای طَلی خیلی ووتشی

ٍسطی ٍ دٍ هَجبش وٌاسی یه ًاًَ رسُ طال لشاس گشفتِ است.

ًسبت بِ حالت لبل ضاس اًشطی هیتَاًذ اص هَجبش ٍسطی بِ دٍ

نتیجه گیشی

هَجبش وٌاسی هٌتمل هیضَد .هطابك ضىل ( )11اگش فاصلِی طَلی

دس ایي همالِ اثش پشاوٌذگی پالسوای سطحی ًاًَ رسُ فلضی (طال)

بیي هَجبش ٍسطی ٍ دٍ هَجبش وٌاسی  3000nmضَد دیگش اًتمال

بشسٍی اًتمال اًشطی اص یه هَجبش SPPبا ساختاس فلض -پلیوش بِ دٍ

اًشطی اص هَجبش ٍسطی بِ هَجبشّای وٌاسی صَست ًویگیشد.

هَجبش با ّویي جٌس وِ با فاصلِّای طَلی هختلف ًسبت بِ ّن

حال اگش دس ساستای اًتطاس ،بیي هَجبش ٍسطی ٍ دٍ هَجبش وٌاسی

لشاس گشفتِاًذ ،بشسسی ضذُ استً .تیجِ هْن ایي تحمیك وِ بش

هطابك ضىل ( )12یه ًاًَ رسُی فلضی (طال) بِ ضؼاع 100nm

اساس ضبیِ ساصی سِ بؼذی اًجام ضذًُ ،طاى هیدّذ وِ ًاًَ رسُ

لشاس دّین ،هطاّذُ هیوٌین دس ایي ضشایط ضاس اًشطی اص هَجبش

فلضی وِ دس اهتذاد اًتطاس ٍ بیي خشٍجی هَجبش ٍسطی ٍ ٍسٍدی

ٍسطی هیتَاًذ بِ دٍ هَجبش وٌاسی هٌتمل ضَد .ػلت ایي اهش ایي

دٍ هَجبش وٌاسی (بشسٍی الیِی طال یا بذٍى ایي الیِ) لشاس گشفتِ

است وِ اهَاج پالسوای سطحی هٌتطش ضذُ سٍی الیِ طال هستمین

بخَبی اًتمال ٍ جفت ضذگی اًشطی سا بیي ایي هَجبشّا اًجام هی-

یا غیش هستمین خَد سا بِ ًاًَ رسُ طال با لطش هٌاسب سساًذُ ٍ

دّذ .دس حالیىِ بذٍى ایي رسُ اهىاى جفت ضذگی ایي هَجبشّا

باػث تطذیذ پالسوای سطحی آى هیضَد .ایجاد پشاوٌذگی تطذیذ

ٍجَد ًذاسد .ایي پذیذُ بخاطش تحشیه ٍ تطذیذ پالسوای سطحی

یافتِ تَسط ًاًَ رسُ طال بِ اًتمال اًشطی بِ دٍ هَجبش وٌاسی وِ با

ًاًَ رسُ طال هیباضذ.

فاصلِ هٌاسب دس جلَ آى لشاس داسًذ ووه هیوٌذ .دس ػول هیتَاى
ًاًَرسُ سا با ایجاد ضشایط هٌاسب تَسط اًبشن لیضسی یا لیتَگشافی
پشتَالىتشًٍی دس فاصلِی هٌاسب بیي هَجبشّا لشاسداد.
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